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RESUMO 

O presente trabalho elabora uma análise sobre a produção crítica de Celma Alvim 
desenvolvida entre os anos de 1970 a 1983. O objetivo é compreender as principais 
questões relativas ao circuito artístico de Belo Horizonte e diretamente relacionadas aos 
salões de arte realizados pelo Museu de Arte da Pampulha. O estudo integra as pesquisas 
sobre a história da arte em Belo Horizonte a partir da análise de obras artísticas 

constituintes dos acervos localizados na capital. 
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ABSTRACT  

The present paper elaborates an analysis on the critical production of Celma Alvim 
developed between the years 1970 to 1983. The goal is to understand the main issues 
concerning the artistic circuit of Belo Horizonte and directly related to the salons of art 
realized by Museu de Arte da Pampulha. The study integrates the research about art history 
in Belo Horizonte from the analysis of artistic works of art collections located in the capital 
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As análises e construções sobre a história da arte podem assumir diversas 

perspectivas de compreensão considerando que as narrativas que acompanharam a 

arte em seu decorrer pelo tempo já possuíram um tom “cronístico ou memorialístico, 

teórico e preceitual, histórico-biográfico, erudito e filológico, interpretativo ou de 

comentário” (ARGAN, 1995, p. 127). Contudo, aquela na qual consiste a análise aqui 

empreendida, tem seu surgimento demarcado no início do século XVIII e coincide 

também, com a época do Iluminismo, momento que a “literatura sobre a arte tomou 

a forma de disciplina crítica, desenvolvendo-se a diversos níveis: filosófico, literário, 

historiográfico, informativo, jornalístico, polêmico” (ARGAN, 1995, p. 127). 

A crítica de arte e a história da arte compartilham dos mesmos objetos de pesquisa. 

Mas será que existe entre as duas vertentes de análise alguma diferença que possa 

ser claramente estabelecida? Seria possível conceber uma critica artística a-

histórica ou uma história da arte acrítica?  

Não existe, portanto, uma diferença substancial entre o crítico ou o 
perito e o historiador de arte. É verdade que o juízo crítico consiste 
sobretudo no sentir a obra de arte, no intuir o seu valor; mas, pondo 

de lado o facto(sic)  de essa intuição implicar uma experiência 
histórica da arte, ela não mais é do que a uma hipótese de trabalho, 
que espera da investigação histórica a necessária averiguação. 
(ARGAN, 1992, p. 18-19) 

Como bem coloca Argan, o próprio processo de escrita histórica não pode se 

realizar ausente de pensamento crítico, que por sua vez, apenas se pode efetivar 

tendo a história como parâmetro de juízo. O reconhecimento de uma dada obra, 

como obra de arte é resultante de sua significância na história da arte e contribuição 

para a construção de uma cultura artística. “Enfim: o juízo [crítico] que reconhece a 

qualidade artística de uma obra, dela reconhece ao mesmo tempo a historicidade” 

(ARGAN, 1992, p. 18-19). Nesse sentido, se não são alterados os objetos tratados e 

é certa a exclusão do pressuposto que indica uma dessemelhança nos processos do 

crítico e do historiador – como se o historiador operasse primeiro como crítico, 

“verificando a autenticidade1 das obras, e depois como historiador, ordenando-as 

segundo certos critérios” (ARGAN, 1995, p.141-142) é de simples constatação que 

“o carácter (sic) artístico da obra não é diferente da sua historicidade e que o juízo 
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crítico é juízo histórico, de tal modo que não pode existir nenhuma distinção, no 

plano teórico, entre crítica e história da arte”2 (ARGAN, 1995, p.141-142). 

Mas e para as discussões contemporâneas, seja da produção artística, das 

exposições ou com alusão ao cenário museal, seriam ainda válidas as categorias 

enunciadas por Argan? Como tentar fixar alguma perspectiva de clareza através da 

crítica de arte em momentos de transformação de uma arte “pós-moderna” – nos 

dizeres de Mário Pedrosa, ou na crise do museu como “cubo branco”? Por qual 

razão utilizar definições que podem ser consideradas datadas? 

É possível, no entanto, fazer um juízo oposto: no fim das definições 

compartimentadas do objeto artístico e no deslocamento da questão “do que é arte” 

para “quando existe arte”, a definição do “valor” que diferencia um objeto artístico de 

um simples objeto cotidiano passa a depender de uma rede de significados e um 

concenso entre os pares. 

Muitos objetos deslocados para o Museu são definidos como arte por seu próprio 

discurso sobre arte, em uma linguagem autorreferente. Entretanto, não é qualquer 

ação que alcança validade e consegue se instituir com a passagem do tempo. É 

justamente a rede de significados que transforma um mictório em um valor 

inquestionável, tanto do ponto de vista monetário, como da História da Arte. Um 

aspecto que merece atenção é a “provocação” elaborada por Duchamp, que poderia 

ser denominada como “anti-arte”. Neste caso, uma obra como a de Duchamp, 

somente se realiza enquanto significado se articulada ao circuito artístico. É 

interessante observar como o jogo se inverte, pois mesmo Duchamp em sua 

constante indagação sobre o que “faz” uma obra de arte, apenas existe devido à 

tradição artística. É um questionamento sobre aquilo que lhe impõe validade. O 

problema, contudo, é que o escândalo é sempre mais vendável e potente do que a 

tradição. A questão é perguntar por qual razão todos os mictórios produzidos 

posterioremente não provocaram o mesmo frenesi. Por maior que seja a ampliação 

e o dilatamento das convenções ou definições, as mesmas ainda existem e são 

passíveis de discussão. 
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O que desejamos defender é que a ampliação das modalidades não destruiu o 

cenário que continua, ainda mais vinculado a análise crítica.3 O fato das categorias 

estarem sendo questionadas juntamente aos preceitos críticos, não é garantia de 

sua anulação. O caminho que vai da fala a sua realização enquanto verdade 

compartilhada é longo e de difícil percurso. 

Quando uma pintura era produzida internamente em uma escola de arte existiam 

formas de avaliação mais objetivas que no cenário contemporâneo. Em termos 

técnicos eramos capazes de produzir uma avaliação de uma “boa pintura” ou de 

uma técnica mal aplicada, considerando a existência de modelos tidos como certos 

e outros como errados. Hoje, mesmo o artista conhecendo um conjunto de técnicas, 

tem a possibilidade de rejeitá-la sem o ônus de ser considerado um “mau pintor”. 

No cenário contemporâneo as variáveis se multiplicam: o artista transforma-se em 

propositor de ações, o crítico passa a fazer parte da criação e não existem materiais 

e técnicas específicas da arte. A década de 1960 representou um território de 

possibilidades. Além da utilização dos mais diversos tipos de materiais, buscou-se o 

tensionamento das características tradicionais das atribuições dos membros 

pertencentes ao circuito. O crítico Frederico Morais, por exemplo, passou a 

reinvindicar com sua “Nova Crítica”,4 o fim de uma crítica de arte judicativa. O crítico 

deixa de responder às questões artísticas a partir de um texto reflexivo, que é 

substituído por uma proposta criativa.5 

Considerando-se a capacidade dos Salões de Arte em congregarem os mais 

variados componentes da produção artística sejam eles: institucionais (o museu, a 

crítica de arte e o público); os artísticos (as obras artísticas consideradas nos seus 

aspectos técnicos e estéticos) e sociais (significado das premiações, a valorização 

dos artistas), esses se constituem como um caminho para compreensão dos 

processos que identificam a escrita crítica sobre arte. 

Salões de Arte e a História da Arte em Belo Horizonte 

O circuito artístico mineiro foi primordialmente marcado pela realização dos Salões 

Municipais de Belas Artes (SMBA) organizados pelo Museu de Arte da Pampulha 
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(MAP). Além do valor financeiro associado às premiações, existia ainda, o valor 

simbólico representado pela consagração em um certame não circunscrito ao 

cenário regional. Principalmente na década de 1960, contou com a participação de 

importantes artistas de expressão local e nacional, o que pode ser explicado pela 

presença de reconhecidos críticos como Mário Pedrosa, Walter Zanini, Frederico 

Morais, Celma Alvim e Márcio Sampaio.  

Uma das críticas que merecem relevo é Celma Alvim. Outros críticos foram 

importantes, mas a escolha de Alvim se justifica por sua representatividade no 

cenário e sua intensa produção que abrange discussões variadas sobre as 

premiações dos salões de arte, do circuito artístico e ainda, pelo acompanhamento 

as tentativas de reformulação do próprio certame como forma de sustentação de um 

espaço de visibilidade para os artistas. 

Participante também de juris de premiação em Salões de Arte, muitas das críticas 

assinadas por Alvim foram feitas simultaneamente a apresentação das obras nos 

Salões, sendo frequentes as situações nas quais o acesso a obra, foi tão somente 

realizado no momento de inauguração da exposição. É essa, portanto, uma das 

questões latentes na escrita crítica, lidar com obras ainda em meio à sua própria 

fase de edificação de valores artístico e histórico, direcionando a obra em seu 

caminho rumo a inserção no circuito de arte. 

Celma Alvim surge no cenário artístico ainda na década de 1960 escrevendo 

principalmente sobre os Salões de Arte de Belo Horizonte. Na década de 1970 as 

discussões centrais passam a apontar para os “acontecimentos que ameaçavam 

conturbar o certame, ficando sua realização à mercê do esforço e tenacidade dos 

seus funcionários” empenhados em impedir a “morte” dos Salões (ALVIM, Celma. 

Um Salão conturbado. Estado de Minas, Belo Horizonte, 13 dez.1970). 

Em sua escrita clara e coerente, Alvim foi capaz de revelar as adversidades 

ocorridas no cenário, seguindo de perto as polêmicas e as inscrições de artistas e 

obras de cada Salão. As críticas assinadas por Alvim devem ser compreendidas no 

que se inserem em um contexto diferenciado dos Salões de Arte, já permeados 

pelos impasses e solicitações da Arte Conceitual.6 Um dos pontos de partida para 
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tais modificações foi feito no I Salão Nacional de Arte Contemporânea (SNAC) 

de1969, ano no qual o regulamento do certame anunciava o interesse por 

“trabalhos”, inscritos sem o peso das anteriores categorias artísticas pintura, 

escultura, desenho e gravura. A consolidação viria no ano seguinte (1970), 

possivelmente com a premiação principal no II Salão Nacional de Arte concedida ao 

também crítico de arte Frederico Morais e seu conjunto de audiovisuais registrando 

as ações de sua assim chamada “Nova Crítica”. 

O ano de 1972 dá continuidade à nomenclatura inaugurada no ano anterior no qual 

fez-se a opção pelo abandono do termo “contemporâneo” por uma denominação 

mais abragente como Salão Nacional de Arte (SNA). Alvim apresenta o IV salão 

como “bastante anêmico” e marcado por um “melancólico painel” que “nos 

desincumbe de qualquer obrigação de fazer elogio ou estimular o tradicional 

certame. Desta vez o rio correu bastante raso.” (ALVIM, Celma. O melancólico 

Salão. Estado de Minas, Belo Horizonte, 17 set. 1972). Na ocasião da premiação do 

SNA Celma Alvim justificava a atuação do corpo de jurados face às propostas 

inscritas: 

Com justa razão o júri se desorientou. Começou viril e corajoso: 
carregou nos cortes. Havia propostas de toda ordem. Algumas tão 
intelectuais que não deu para entender. Com justa razão. É preciso 
ter muito “molejo” para acompanhar a atual dinâmica da arte. Há 
trabalhos que se apresentam prontos para o entendimento rápido, 
para a leitura imediata. Outros exigem espaços maiores, 
elasticidade, uma compreensão que extravasa a simples exigência 
do apuro artesanal. [...] Com justa razão o júri se desorientou. 
(ALVIM, Celma. O melancólico Salão. Estado de Minas, Belo 

Horizonte, 17 set. 1972) 

Outro problema freqüente nos Salões de Arte em Belo Horizonte era o impasse 

entre a fixação de um caráter regional ou nacional. A defesa do Salão por critérios 

regionais consistia na valorização aos artistas mineiros tanto no processo de 

legitimação de suas obras como no valor financeiro atribuído. Um Salão regional 

cumpriria uma função didática de educação e informação ao público com relação 

aos movimentos da arte contemporânea. Desta forma, era comum o embate com 

uma comissão julgadora que visava conferir ao espaço uma grande amplitude e 

“fazê-lo extravasar os limites de um salão regional” e outra de apoio – por vezes 
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incondicional aos mineiros (ALVIM, Celma. O melancólico Salão. Estado de Minas, 

Belo Horizonte, 17 set. 1972). 

Entretanto, para Alvim, essa dualidade de ação do juri era completamente recusada 

pois o que realmente mantém um Salão são “propostas bem fundamentadas”, 

situação não verificável no quadro exposto pelo certame de 1972, visto por ela como 

“um grande jôgo (sic) de esconde-esconde em termos de originalidade” (ALVIM, 

Celma. O melancólico Salão. Estado de Minas, Belo Horizonte, 17 set. 1972). 

Associada ao contexto das discussões expostas em sua análise, constata-se em 

Alvim a ideia de que independente à origem da proposta, seja ela de cunho nacional 

ou regional, ela deve ser avaliada segundo sua asserção artística. 

Celma Alvim durante sua escrita se ocupou dos diversos aspectos componentes do 

cenário artístico e característicos da produção de Arte, nos Salões buscava os 

critérios das premiações e a compreensão das decisões do corpo de jurados, 

reivindicando clareza e coerência, mesmo quando era também parte do júri de 

seleção e premiação. No II SNAC em 1970, ao lado de Celma Alvim estavam o 

também crítico de arte Ângelo Oswaldo, Márcio Sampaio (como representante do 

Museu) e os artistas Humberto Espíndola e Sára Ávilla. A crítica – quase uma auto-

análise recai sobre a impossibilidade de definição de um critério como justo e 

infalível: “Através de quais elementos, sejam de ordem subjetiva ou não, conscientes 

ou inconscientes, se efetua a construção de um determinado peso, de uma medida? 

(ALVIM, Celma. Artes Visuais. Estado de Minas, Belo Horizonte, 10 dez. 1972). 

É esse o ponto sobre o qual recai a dúvida principal publicada na matéria e latente 

em todos os anos de ocorrência dos Salões. Como conduzir os processos de 

tomada de decisões? Alvim para ilustrar a situação, diz ser o mesmo que tomar a 

posição de “dono da verdade”, postura essa não ausente de frustrações e na 

“incerteza da validade de seu próprio juízo”, em resumo, “sensação de mal-estar 

difuso”. Há ainda, quase ao término da reflexão, a listagem de alguns críticos de arte 

que conscientes de tal impasse, já não mais aceitariam participar de júris de Salões 

de Arte, são eles Walter Zanini, Aracy Amaral, Roberto Pontual. E conclui: “Meras 

bossas são introduzidas pelos promotores de certames desta natureza numa 

tentativa de revitalização de uma estrutura falida. Estrutura de Salão. Salões de 



 

541 CELMA ALVIM – CRÍTICA DE ARTE 
Rodrigo Vivas / Universidade Federal de Minas Gerais 
Comitê de História, Teoria, Crítica de Arte 

 

sempre. Hoje, assim como em 1940” (ALVIM, Celma. Artes Visuais. Estado de 

Minas, Belo Horizonte, 10 dez. 1972). 

Além da análise do circuito Celma Alvim avaliava o resultado das premiações a partir 

de um pressuposto artístico, exemplificada através das observações construídas 

sobre o desenho apresentado por Manoel Serpa e definido como “extraordinário”. 

“Simples, seco, totalmente subtraído a quaisquer artifícios. Sua caligrafia é muito 

pessoal e manifestadamente avessa ao acessório”. Seria como uma “super-

arquitetura” que demarca para a paisagem seus limites “de modo preciso e claro”. 

Serpa, “através da evidente redução dos supérfluos, [...] alinha-se a uma expressão 

de cunho internacional. A sua não-inclusão na folha de prêmios assinais um grande 

erro, uma grande injustiça” (ALVIM, Celma. O Salão e seus desencontros. Estado de 

Minas, Belo Horizonte, 16 dez. 1973). 

A análise anterior foi feita em virtude da participação do artista Manoel Serpa na 

concorrência do V Salão Nacional de Arte realizado em 1973, entretanto, como 

colocado acima, não rendeu ao mesmo, a inclusão no quadro de premiações. 

Manfredo de Souza Neto e Mário Vale são os premiados do ano em questão, o 

primeiro pelo desenho feito à nanquim intitulado Paisagem II e o segundo pelos três 

desenhos pertencentes à série História em Quadrinhos. Apesar da incompreensão a 

ausência de Serpa na seleção de premiados, Alvim não deixa de reconhecer os 

bons trabalhos expostos, ressaltando também os nomes de Ângelo Pignatari e Décio 

Noviello, precisamente com relação à Noviello, destaca a melhoria do desenho 

enviado ao Salão quando comparado ao anteriormente submetido à Bienal de São 

Paulo, mais “correto, forte e seguro”. Seriam esses os artistas responsáveis pelo 

fortalecimento do “bom desenho feito em Minas” (ALVIM, Celma. O Salão e seus 

desencontros. Estado de Minas, 16 dez. 1973). 

Outro aspecto que merece relevo são os desdobramentos da prática adotada desde 

o início do abandono do termo “Contemporâneo” pela versão simplificada “Salão 

Nacional de Arte” no ano de 1971. A estratégia referenciada trata da realização de 

convites a artistas consagrados que concorreriam no Salão com garantia de 

aquisição, tendo como fim último (segundo os organizadores), o ampliamento do 

acervo do MAP.  
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Marcelo Grassman e Roberto Burle Marx são os convidados da edição de 1973 e de 

fato, fazem atualmente parte da coleção do Museu com uma gravura em metal sem 

título e Paisagismo 1973, respectivamente. A questão permite uma dupla 

compreensão, se o artista concorre no certame com “garantia de premiação”, porque 

enviar um trabalho tido por ele como dispendioso ou de difícil execução? Se a 

aquisição era garantida, toda a dúvida motivadora do envio de obras à emulação nos 

Salões estava perdida. Alvim parece também se atentar a tal possibilidade e a 

coloca nos seguintes termos:  

Os trabalhos enviados pelos conhecidos artistas são, inegavelmente, 

bons mas bastante conhecidos, inteiramente desprovidos do traço 
inovador que justificaria a sua presença num Salão/Documentário da 
arte de hoje. (ALVIM, Celma. O Salão e seus desencontros. Estado 

de Minas, Belo Horizonte, 16 dez. 1973) 

Celma Alvim fecha suas considerações com o prêmio concedido a Franz 

Weissmann, “sempre novo, sempre atual. É praticamente a única representação da 

escultura moderna constituindo-se num dos poucos prêmios indiscutíveis, corretos” 

(ALVIM, Celma. O Salão e seus desencontros. Estado de Minas, Belo Horizonte, 16 

dez. 1973). Em uma mesma matéria são perceptíveis os elementos utilizados pela 

crítica na construção de sua análise, Alvim demonstra conhecimento do circuito e de 

suas exposições ao citar a Bienal de São Paulo, compara os selecionados em uma 

mesma categoria – caso do desenho e não recua frente à necessidade em demarcar 

o que para ela, representam as qualidades de um trabalho feito sobre papel, não se 

abstém em questionar a premiação concedida a artistas simplesmente por sua 

alcançada relevância ou ainda, em apoiar a opção do júri em premiar um artista de 

merecimento e produção notória, mesmo que ainda em início de carreira. 

Celma Alvim levantou questões importantes sobre a administração do MAP e da 

Prefeitura de Belo Horizonte. Segundo a crítica de arte, no Brasil, apesar da 

existência de pessoas competentes muitas vezes criam-se “situações artificiosas 

pela sobrevivência de certos lastros tradicionais de cultura” (ALVIM, Celma. Os 

descaminhos de um salão. Estado de Minas, Belo Horizonte, 20 nov. 1983). O 

problema seria resultante do “lamentável e incompreensível abandono” dos 

departamentos de cultura e secretarias que diferente dos circos capazes de 
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mobilizar as massas como “forrós e outros acontecimentos do gênero” sequer são 

capazes de contar com o apoio público ou conseguir patrocínio para manter de 

forma adequada uma instituição de Arte como o MAP (ALVIM, Celma. Os 

descaminhos de um salão. Estado de Minas, Belo Horizonte, 20 nov. 1983). Neste 

cenário de desvalorização da cultura, o MAP “nada mais é que um elefante branco 

do qual os diversos prefeitos que a cidade já teve não tiveram a coragem de se 

descartar”, mantendo-o “em água morna, tramando-lhe o triste destino de um 

organismo lento e sem vida” (ALVIM, Celma. Os descaminhos de um salão. Estado 

de Minas, Belo Horizonte, 20 nov. 1983). 

No ano de 1979, Alvim passa a ocupar um lugar de destaque, o que modifica a 

estrutura dos Salões. Desde 1974, o Salão estava (por razões diversas) em 

gradativo processo de diluição. O vigor dos salões da década de 1960 era parte do 

passado e o interesse gerado anteriormente, insuficiente para despertar a produção 

de matérias por parte dos críticos. É nesse mesmo ano que têm-se o início dos 

Salões Temáticos, com sua primeira realização em 1979 e sob a denominação 

“Figuração Referencial”.  

Os Salões Temáticos representaram o esforço de renovação conjunto por parte de 

Celma Alvim e do jornalista e diretor do MAP em 1979, Lúcio Portella. 

Diferentemente da conformação padrão dos Salões de Arte, os Salões Temáticos 

eram organizados em torno de um tema específico, congregando artistas variados 

reunidos por um mesmo aspecto de trabalho. 

Alvim escreve no mesmo ano, o artigo “Figuração Referencial: a hora de um salão 

renovador”. Visando propor uma modificação na estrutura do Salão convidou os 

seguintes nomes para compor o “conselho curatorial”: Maristella Tristão, Sara Ávila, 

Roberto Pontual, Aracy Amaral, Frederico Morais, Olivio Tavares de Araujo, Marina 

Nazareth e Márcio Sampaio, além de contar é claro, com sua própria participação. 

As modificações do Salão se justificavam pela “intenção inequívoca de provocar 

uma situação nova e vitalizante”, que desarticulando uma “estrutura repetitiva e já 

profundamente desgastada” seria, de acordo com a crítica de arte, capaz de resultar 

em “grande beneficio para a vida cultural do Estado” (ALVIM, Celma. Figuração 
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Referencial: a hora de um salão renovador. Estado de Minas, Belo Horizonte, 11 

dez. 1979). 

O objetivo de Alvim ao determinar formulações estruturais era realizar uma 

integração entre o público e a arte na cidade. Iniciativas como o “Museu na Rua” e o 

“Projeto Aquarela”, foram significativas ao romperem com a proposta de um “museu 

intra muros”. (ALVIM, Celma. Figuração Referencial: a hora de um salão renovador. 

Estado de Minas, Belo Horizonte, 11 dez. 1979). O Salão Figuração Referencial era 

integrante do escopo maior de remodelação do cenário artístico de Belo Horizonte. 

As revisões tornaram-se necessárias, pois “não é novidade para ninguém, pelo 

menos aqueles ligados à vida artística brasileira, o absoluto esvaziamento dos 

salões tradicionais, amaneirados por uma cômoda e preguiçosa linha repetitiva” 

(ALVIM, Celma. Figuração Referencial: a hora de um salão renovador. Estado de 

Minas, Belo Horizonte, 11 dez. 1979). 

A não anulação do evento foi feita justamente por reconhecer no mesmo, importante 

construtor do circuito artístico de Belo Horizonte. Apesar das alterações, inexiste a 

desconsideração pela trajetória erigida pelos salões e “quando se fala em desgaste 

e esvaziamento, não se pretende minimizar a importância e a repercussão de época 

dos salões anteriores, que se impuseram tão significativos nas décadas passadas”. 

São enumeráveis um conjunto de benefícios que “se alinha frente a qualquer 

tentativa de levantamento histórico das artes plásticas mineiras” (ALVIM, Celma. 

Figuração Referencial: a hora de um salão renovador. Estado de Minas, Belo 

Horizonte, 11 dez. 1979). 

Na edição seguinte – XII, dando continuidade à Figuração Referencial, fez-se a 

opção pelo tema da “Cidade”. O primeiro, realizado em 1979 foi restrito a 

convidados, já em 1980, aberto à participação de artistas interessados, fato que foi 

ressaltado por Alvim como o início pela aceitação do novo ciclo dos Salões, “o 

certame teve um bom número de adesão em 1980, culminando agora com uma 

enorme afluência de candidatos provenientes de diversos Estados do País” (ALVIM, 

Celma. Êxito do XIII Salão Nacional de Arte. Estado de Minas, Belo Horizonte, 22 

nov. 1981). 
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O tema do XIII Salão realizado entre 12 de dezembro de 1981 a 28 de fevereiro de 

1982 foi “A Casa” em suas múltiplas implicações, abarcando ainda as perspectivas 

“de moradia e a relação do espaço dos objetos da casa com o homem. A promoção 

contou com três etapas: Exposição de Artes plásticas e Visuais; eventos criativos de 

participação coletiva; e concurso de jornalismo” (ALVIM, Celma. A casa, tema do 

Salão-80. Estado de Minas, Belo Horizonte, 14 out. 1981). 

Os objetivos da XIII edição foram sintetizados por Alvim: 

O objetivo é suscitar a reflexão e questionamento sobre a casa; 
sensibilizar as comunidades no sentido de integrá-las por meio de 
mutuo conhecimento de suas casas e objetos; e tentar recuperar as 
relações afetivas, de trabalho, de vizinhança, cooperação e 
solidariedade – hábitos que tendem a desaparecer em consequência 
das exigências da vida atual. (ALVIM, Celma. A casa, tema do Salão-
80. Estado de Minas, Belo Horizonte, 14 out. 1981) 

A escolha pelo tema teria sido motivada pela relevância – inerente ao assunto – e 

por toda a carga de envolvimento social possibilitada, sua amplitude não estaria 

circunscrita unicamente ao enfoque artístico e já estaria sendo o motivo das 

incursões de vários artistas reconhecidos nacionalmente, caso de Wilma Martins, 

Maria do Carmo Secco, Wanda Pimentel, Rubens Gerchmann, Lygia Clark, Helio 

Oiticica, etc” (ALVIM, Celma. A casa, tema de um grande salão.  Estado de Minas, 

Belo Horizonte, 25 out. 1981). 

Lucio Portela afirmou na ocasião o significado simbólico da Casa que tende a ser um 

questionar e refletir “sobre o espaço efetivo da casa, sobre a relação do homem com 

este espaço e com os objetos; a relação familiar em seus aspectos sociais e 

psicológicos; e também a casa como reduto da individualidade” (ALVIM, Celma. A 

visão da casa segundo os vencedores. Estado de Minas, Belo Horizonte, 10 dez. 

1981). A questão compreendida no plano social, teria afirmado Portella, revelaria o 

problema da moradia instigando a proposição de alternativas, como ainda, 

documentar a criatividade daqueles que, por circunstancias diversas ou pela 

ausência das mesmas, tem de re(criar) suas casas com materiais e técnicas 

inusitadas (ALVIM, Celma. A visão da casa segundo os vencedores. Estado de 

Minas, Belo Horizonte, 10 dez. 1981). 
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Apesar das consequências positivas dos Salões Temáticos a opção pela sua 

continuidade não se efetivou, causando estranheza na crítica Celma Alvim, que vê 

“a ruptura de um circuito (bem sucedido) iniciado em 1980” e diluída a oportunidade 

de concluir a trajetória dos Salões temáticos com aquele que seria o tema de 1982: 

“O corpo”, (ALVIM, Celma. Salões temáticos, salões abertos. Estado de Minas, Belo 

Horizonte, 12 set. 1982), deixando o percurso iniciado pela “Figuração Referencial” 

como um elo solto no acervo do MAP. 

A descontinuidade da proposta é analisada por Alvim: 

perdeu-se a oportunidade de uma ação interligada, perdeu-se o fio 
de uma proposta somente válida em termos de abrangência e 
profundidade se executada do princípio ao fim. Perderam os artistas 
a chance de um exercício mais inteligente, de um esforço conjugado; 
perdeu o Museu de Arte de Belo Horizonte, que não pôde (sic) 
aproveitar o que investiu nos anos anteriores. É claro que muita 
coisa ficou, mas me refiro especificamente à exploração total do 
investimento. (ALVIM, Celma. Salões temáticos, salões abertos. 
Estado de Minas, Belo Horizonte, 12 set. 1982) 

Insatisfeita com a descontinuidade dos Salões Temáticos condena a decisão e trata 

as justificativas para a situação como “pretextos, os mais insólitos” que 

operacionalizados pelas direções das casas oficiais de cultura, permitem que essas 

se lancem recorrentemente em “novas aventuras, num total descaso a uma 

dinâmica de trabalho armada, a maioria das vezes com sacrifício” (ALVIM, Celma. 

Ainda os salões temáticos. Estado de Minas, Belo Horizonte, 12 nov. 1982). Alvim 

exemplifica com o MAP que “desiste surpreendentemente, no meio do caminho, do 

projeto de salões temáticos, deixando no vazio toda uma expectativa de avaliação 

dos resultados da empreitada”. A “afoiteza” de mudança persiste incompreendida 

visto que o término do ciclo de salões temáticos seria no ano de sua interrupção, 

“dando ampla margem para novos lances no próximo ano” (ALVIM, Celma. Ainda os 

salões temáticos. Estado de Minas, Belo Horizonte,12 nov. 1982). 

O presente trabalho associa-se aos estudos realizados sobre a história da arte em 

Belo Horizonte a partir da análise de obras artísticas premiadas nos salões de arte 

do MAP e incorporadas ao seu acervo. O caminho de pesquisa adotado visou 

focalizar a produção da crítica de arte Celma Alvim, que desempenhou um papel 
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fundamental junto ao circuito artístico de Belo Horizonte. Espera-se que o 

levantamento e as considerações efetuadas registrem sua contribuição para a crítica 

de arte e consequentemente para a história da arte. 

 
 
Notas 
1
 A questão da autenticidade é explicada por Argan como sinônimo de qualidade e assim como o juízo crítico e o 

valor artístico, são também noções históricas. O autêntico se faz em oposição ao falso, sendo falso a simulação 
do estilo de um artista ou de uma época. “[...] não se incluem no âmbito do autêntico as cópias (ainda que, por 
vezes, vindas da oficina ou da própria mão do artista), as imitações, as derivações. [...] não é arte autêntica tudo 
aquilo que é repetição, conformidade com modelos, operação técnica separada de qualquer acto(sic) ideativo. 
(ARGAN, 1992, p.19). 

2
 Uma das diferenças observadas no cenário brasileiro reside na ausência de uma crítica de arte especializada. 

O que foi primeiramente conhecido como “crítica de arte” era realizada tanto por literatos quanto por profissionais 
liberais. Entretanto, tais lugares passam a ser gradativamente ocupados por jornalistas, mas esses, ainda assim, 
não possuem uma formação específica no campo da arte. É necessário demarcar, que o problema não é oriundo 
somente da área de formação, mas apresenta-se nas modificações realizadas sobre a própria escrita jornalística, 
que no decorrer do século XX reduz as análises a meras coberturas de eventos artísticos. Passa a conter 
somente informações curtas que referenciam a abertura, a listagem de personalidades presentes na 
inauguração, a duração e o local da exposição, isso, quando não se restringem ao release da exposição 
fornecido pelo próprio artista. Em Minas Gerais, esse tipo de enfoque, que trata das exposições como “evento 
cultural e social” era observado na escrita de Olívio Tavares de Araújo, Wilson Frade, Mário Fontana e Ivan 
Ângelo. Precisamente sobre Wilson Frade, esse interessava-se muito mais pelas polêmicas anuais de cada 
SMBA do que na construção de críticas sobre as obras participantes e premiadas no certame. 

3
 Análise crítica é entendida como exercício da crítica textual sobre uma determinada obra, artista ou exposição. 

Não possui o sentido de atribuição de valor, apenas a tentativa de elaborar a mediação entre artista, obra e 
público. 
4
 “[...] Por volta de 1969, estava preocupado em buscar novos caminhos para a crítica de arte, pois o texto escrito 

não me satisfazia, [...]. Parti, então, para o que denominei de ‘A Nova Crítica’”. (MORAIS, 1975, p. 50). A primeira 
experiência de Morais nessa nova incursão é representada pela exposição por ele realizada na Petite Galerie 
onde o espaço interno foi ocupado por 15 mil garrafas de Coca-Cola em comentário a sequência da exposição 
“Agnus Dei”. O objetivo do crítico seria repensar as funções exercidas pela crítica de arte e o decaimento dos 
valores ainda utilizados pela crítica vista como tradicional. Morais indica uma aproximação entre a criação e 
atividade crítica, passa, portanto, a realizar propostas artísticas que deveriam ser entendidas como crítica de 
arte. Em resumo, Morais demarca a necessidade de construir novas repostas à arte contemporânea, não 
somente na forma textual, bem como na forma de novos trabalhos de arte. 

5
 Morais insistia no fato de que seu objetivo nunca foi tornar-se artista, entretanto, chegou a concorrer em vários 

salões de arte e inclusive, alcançou quatro premiações: o  primeiro prêmio do “I Salão Brasileiro de Comunicação 
& Audiovisual”, em Belo Horizonte, em 1972; o prêmio de aquisição do “II Salão Nacional de Arte 
Contemporânea”, também realizado na capital mineira, em 1970; os prêmios de aquisição e de referência 
especial no “I Salão da Eletrobrás”", no Rio de Janeiro, em 1971; e o prêmio de referência especial do “III Salão 
Paulista”, realizado em São Paulo, em 1971. 

6
 É importante demarcar que a compreensão do termo “Arte Conceitural” no corrente texto se relaciona a 

trabalhos artísticos que não requerem necessariamente a presença de uma forma materialmente constituída, se 
identificando mais com as possibilidades de apresentação de uma ideia através do conceito e da linguagem que 
constituem a obra de arte. São questionamentos sobre o próprio fazer artístico e não precisam estar associadas 
a um preparação do material para uma apresentação final. 
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